
Aan alle organisatoren van activiteiten in 2020 na 1 juli 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 28 april hebben alle organisatoren van evenementen tot 1 september 2020 een mail gehad 

waarin is doorgegeven dat alle geplande activiteiten op last van de Rijksoverheid en de 

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid waar Molenlanden onder valt, niet door kunnen gaan.  

Deze week, op 24 juni, heeft minister-president Rutte opnieuw een persconferentie gehouden, 

waarin de nodige versoepelingen zijn afgekondigd. Zo ook op het gebied van evenementen, een 

eerder dan verwachte versoepeling. U houdt ongetwijfeld zelf ook de ontwikkelingen rondom het 

corona virus goed in de gaten, maar omdat u bij ons bekend bent als organisator van een evenement 

informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het verlenen van vergunningen voor 

evenementen. Daarnaast sturen we deze mail ook naar alle bij ons bekende organisatoren van 

evenementen na 1 september a.s.  

In Molenlanden geven wij graag invulling aan deze versoepeling. Op dit moment zijn wij echter in 

afwachting van de regionale invulling van de werkwijze rondom het organiseren en toestaan van 

evenementen. Deze details zullen vastgelegd worden in een noodverordening, opgesteld door de 

hierboven genoemde Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; naar verwachting volgt deze binnenkort. 

E.e.a. is dus onder voorbehoud daarvan.  

Wat weten we al wel? 

We weten dat er vanuit de Rijksoverheid vanaf 1 juli in basis weer ruimte is om evenementen te 

organiseren, volgens de algemeen geldende regels en de gemeentelijke voorwaarden. De 

voornaamste regel die geldt is in ieder geval dat er 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden moet 

worden, behalve voor kinderen/jeugd t/m 18 jaar. Nadere regels of voorwaarden hierover volgen 

echter uit de hierboven genoemde noodverordening. Voor onze regio geldt dat voor de zogenaamde 

categorie A-evenementen weer vergunningen kunnen worden gaan verleend. Dit zijn de 

evenementen met een lager risico. Voor de B- en C-evenementen geldt een aangepaste procedure 

en deze zullen naar alle waarschijnlijkheid de eerstvolgende periode nog geen doorgang kunnen 

vinden.  Weet u niet of u een A- of een B-evenement organiseert? Dit kunt u bij ons navragen. Het 

kan onverhoopt zo zijn dat door de regelgeving vanuit de Veiligheidsregio toch ook voor de A-

evenementen een andere werkwijze gaat gelden of dat de vergunningverlening vertraagd wordt. 

Hoe nu verder? 

Als u eerder van plan was om in 2020 na 1 juli een categorie A-evenement te organiseren en u wilt 

dit nu door laten gaan, vragen wij u contact met ons op te nemen. Er zijn diverse scenario’s: 

- U heeft al een vergunning, maar deze is ingetrokken n.a.v. de maatregelen of u heeft het 

evenement zelf geannuleerd. U wilt het evenement toch door laten gaan. Neem hierover 

contact met ons op.  

- U had al een aanvraag ingediend maar deze is i.v.m. de situatie rondom het corona virus 

opgeschort en de vergunning was nog niet verleend. Er wordt nu van u verwacht dat u 

beschrijft hoe u om gaat met de 1,5 m maatregel en dat u dit bij ons indient. Hierover wordt 

indien nodig contact met u opgenomen door de vergunningbehandelaars.  

- U heeft nog geen aanvraag ingediend: U kunt het aanvraagformulier invullen van onze 

website, zie de volgende link: https://www.molenlanden.nl/evenementenvergunning. Naast 

de reeds gevraagde bijlagen wordt u gevraagd om te beschrijven hoe u omgaat met de 1,5 m 



maatregel en dat u dit bij ons indient. De procedure voor het aanvragen van een 

evenementenvergunning wordt hiermee opgestart. Wij doen ons best om vergunningen 

tijdig te verlenen maar kunnen dit voor evenementen op korte termijn niet garanderen. 

- U heeft een 5-jarige vergunning: Normaal gesproken hoeft u alleen een melding te doen 

middels het meldingsformulier van onze website en een programma in te leveren. Nu wordt 

daarnaast van u verwacht dat u beschrijft hoe u om gaat met de 1,5 m maatregel en dat u dit 

ook indient. Wij doen ons best om uw melding tijdig te accorderen maar kunnen dit voor 

evenementen op korte termijn niet garanderen. 

Als u eerder van plan was om een categorie B-evenement te organiseren na 1 juli en u wilt dit door 

laten gaan, vragen wij u contact met ons op te nemen. Zoals eerder in deze e-mail benoemd, geldt 

voor deze categorie een andere afspraak vanuit de Veiligheidsregio, als gevolg waarvan het helaas 

niet waarschijnlijk is dat deze evenementen op korte termijn door kunnen gaan.  

Vergunningsvrij? 

Voor het organiseren van een evenement met minder dan 200 personen tegelijkertijd, zonder 

alcohol, weinig tot geen geluidoverlast, geen belemmering voor het doorgaande verkeer en niet later 

dan middernacht heeft u normaal gesproken binnen de kaders van de gemeente Molenlanden geen 

evenementenvergunning nodig. Hierbij gelden natuurlijk wel de door de Rijksoverheid afgekondigde 

regels.   

 Tot slot 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben kunt u 

altijd contact met ons opnemen. Dit doet u door een mail te sturen naar apv@jouwgemeente.nl of 

door te bellen naar 088 75 15 000. 

Zodra er aanvullende informatie is zullen wij u verder informeren. 

Met vriendelijke groet,  

 

Team Bestuur, Veiligheid en Kabinet 

Gemeente Molenlanden 

E apv@jouwgemeente.nl 

T 088 - 75 15 000 

W www.molenlanden.nl  

 

 
 

Ik werk op maandag, donderdag en vrijdag. 

 


